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Cardist Kart ve Akıllı Teknolojiler Fuarı’nın ana sponsorluğunu üstlenen Bankalararası Kart 
Merkezi (BKM) bu yıl kuruluşunun 20. yılını kutluyor. 

 
BKM YİRMİNCİ YILINI KUTLUYOR, 

KARTLI ÖDEME SİSTEMLERİNİ GELECEĞE TAŞIYOR 
 
Kart teknolojilerinin en kapsamlı fuarı Cardist, 29-30 Nisan tarihlerinde, Lütfi Kırdar Kongre ve 
Sergi Sarayı’nda, Bankalararası Kart Merkezi (BKM)’nin ana sponsorluğunda başladı.  
 
Sektörün en önemli fuarı olan ve bu yıl üçüncüsü düzenlenen Cardist, sektör temsilcileri ve 
profesyonel konuşmacılarının katılımı ile renklendi. Türkiye’ nin Kartlı Ödeme Sistemleri 
konusundaki öncülüğünü vurgulayan fuara, binlerce ziyaretçi katıldı, kart ve akıllı teknolojilerle 
ilgili oturumlar yoğun ilgi gördü.  
 
Bu yıl sektördeki 20. yılını kutlayan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), geçtiğimiz yıllardaki gibi 
bu yıl da Cardist’e ana sponsor olarak destek verdi. Kartlı ödeme sistemlerinde teknolojiyi 
geleceği taşıma hedefi ile çalışmalarını sürdüren BKM, Konferans alanında hazırladığı BKM VIP 
Lounge alanında konukları ağırladı.  
 
VIP Lounge’da basın mensupları ile bir araya gelen BKM Genel Müdürü Sertaç Özinal, kartlı 
ödeme sistemleri hakkında bilgiler verdi ve Bankalararası Kart Merkezi’nin 20 yıl içinde önemli 
yol kat ettiğine de dikkat çekti. 
 
BKM tarafından yapılan açıklamaya göre, önümüzdeki yıllarda kartlı ödeme teknolojileri yeni 
gelişmelerle hayatımızı daha da hızlı bir biçimde kolaylaştıracak. 2025 yılında nakit ödeme 
tarihe karışırken, nakitsiz bir Türkiye'de tüm ödemeler ödeme sistemleri üzerinden yapılacak. 
Ekonomiye katkı artacak, kayıt dışı ekonomi neredeyse sıfırlanacak, vergi gelirleri artacak ve 
istihdam sorunu da azalacak. 
 
1990 yılında, 13 Türk bankasının ortaklığıyla kurulan ve son 20 yıl içerisinde Türk Kartlı Ödeme 
Sistemleri Sektörü’nde önemli gelişmelere imza atan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), 
Türkiye’de pek çok ilke imza attı. Avrupa’ nın en büyük servis sağlayıcılarının başında gelen 
BKM, switch ve takas işlemlerinin yanısıra, Türkiye, BKM önderliğinde chip&PIN yöntemi ile 
tanıştı. Kredi kartında güvenli alışveriş dönemi başladı. Avrupa’da ilk temassız kart 
uygulamasının hayata geçtiği ülke olan Türkiye’de, Ortak ATM paylaşımı sistemini başlatan 
BKM, bu uygulama ile tek merkezden yönetilen bir yapı ile Avrupa’ da bir ilke imza attı. 
  



 
BKM tarafından yapılan açıklamaya göre,  
Son 20 yılda, kredi kartı adetlerinde yüzde 6.000,  banka kartlarında yüzde 1000, ATM 
sayılarında yüzde 1.500, POS sayılarında yüzde 110.000 ve kart cirolarında yüzde 435.000 
oranında büyüme gerçekleşti.  
 
 
Bugün, Türk Kartlı Ödeme Sistemleri sektörü: 
 
Avrupa'da, POS adetlerinde birinci, banka kartı sayısında ikinci, kredi kartı sayısında üçüncü, 
ciroda ise dördüncü sırada yer alıyor. Bunun yanı sıra teknolojinin gelişimine paralel olarak 
elektronik ticarette de önemli gelişmeler kaydedildi. Kredi kartı e-ticaret işlem cirolarında son 5 
yılda, yıllık  ortalama %60 oranında büyüme yaşandı.  Aynı dönemde e-ticaret işlem 
adetlerindeki büyüme oranı ise, %75 olarak kaydedildi. 
 
 
Yarın, Türk Kartlı Ödeme Sistemleri Sektörü : 
 
ORTAK POS 
Kartlı ödeme sistemleri ORTAK POS uygulaması ile gelişmeye devam edecek. 
2011 sonuna kadar gerçekleşmesi planlanan proje ile, kart kullanıcıları, farklı bankaların 
sunduğu kampanyalardan tek bir POS üzerinden faydalanabilecek.  
 
TEMASSIZ UYGULAMALAR 
2005 yılında gişelerde, 2006'da marka bağlılık programlarında, 2007'de toplu taşıma ve 
otoparklarda, 2008 yılında taksilerde ve EMV kart olarak kullanılmaya başlayan temassız 
uygulamalar yaygınlaşacak.  
 
YAKIN ALAN İLETİŞİMİ NFC (Near Field Communication) 
Temassız kartların bir adım sonrası ise NFC teknolojisi olacak. Yakın alan iletişimi anlamına 
gelen teknoloji, cep telefonları üzerinden kullanılacak. Ödemelerimiz cep telefonu ile 
yapılabilecek, hangi alışveriş merkezinde ne oranda indirim olduğunu ve bu alışverişin 
kazandıracağı puan ve promosyon bilgilerini öğrenebileceğiz.  
 
YENİ BİR ÇIĞIR: BİOMETRİ 
Önümüzdeki 10 yılda kartlı ödeme sistemlerinde yeni bir çığır açılacak. Teşhis ve doğrulamada 
eşsiz bir sistem olan BİOMETRİ ile,bilgisayara parmak izi tarayıcısını kullanarak girebileceğiz. 
Göz tarayıcısının retinayı okuması ve tanıması ile ATM'den para çekebileceğiz, Ses tanıma ile 
bankalara sesli talimat vermek mümkün olacak. 

 
 

BKM: 1990 yılında 13 kamu ve özel Türk bankasının ortaklığı ile kurulan Bankalararası Kart Merkezi (BKM), kartlı 
ödeme sistemi içerisinde bankalarararası otorizasyon ve takası gerçekleştirmek, ortak sorunlara çözüm bulmak, 
kartlı ödeme sistemleri konusunda ülke çapında stratejik çalışmalar yapmak, yurtiçi kredi kartları kural ve 
standartlarını geliştirmek amacını taşıyor. Türkiye’de alanında hizmet veren tek kuruluş olan BKM, güçlü teknik 
donanım ve altyapısı, insan kaynaklarıyla, üyelerine kartlı ödeme sistemleri konusunda en iyi hizmeti sunmaya 
çalışıyor. 
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